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                          Normativa voluntaris 
 
El voluntari respectarà les normes de la Protectora i els consells dels cuidadors. 

Els menors d’edat aniran acompanyats del responsable o tutor i no es deixaran mai de vigilar. 

La Protectora no es fa responsable dels danys produïts per qualsevol animal del nostre refugi. 
Voluntàriament heu assumit aquest risc, no oblideu que són animals i a vegades imprevisibles. 

La Protectora no es fa responsable dels danys produïts a persones, vehicles, objectes o pertinences 
dels voluntaris. El fet d’accedir al refugi suposa assumir voluntàriament aquest risc. 

La Protectora es fa responsable de les vostres pertinences en cap cas. 

Els animals seran donats pel personal del refugi. Heu de respectar l’ordre. Mai s’agafaran sense 
permís. 

Els gossos sempre sortiran lligats i en cap moment els deixareu solts. 

Els passejos als gossos es faran per la zona dels voltants del Refugi. En cap moment es sortirà amb 
els gossos ni a la carretera, cases dels veïns o al poble. 

Cada persona es responsable del animal que passeja. No es deixarà passejar ni manipular cap animal 
a terceres persones. 

Els passejos seran de vint minuts per gos com a màxim. Es faran amb tranquil·litat, sense estressar al 
animal ni a la resta de voluntaris, tenint en compte no acostar animals que puguin barallar-se. 

No es donarà menjar ni medicaments als animals. Es feina dels cuidadors. 

No s’entrarà a les zones restringides sense autorització. 

Es tindrà en compte no deixar ami cap porta oberta, per evitar que els animals s’escapin o barallin 
entre ells 

Els tràmits d’adopció són feina del personal. Els voluntaris no han d’intervenir-hi en cap moment. 

Els voluntaris que vulguin col·laborar en altres tasques de la Protectora, portar persones 
interessades en adoptar, fer aportacions de menjar, mantes, medicaments, etc, ho comunicaran als 
cuidadors. 

La Protectora es reserva el dret d’admissió.  Si creiem convenient, es prohibirà l’entrada a tota 
persona que alteri les normes de treball, convivència i civisme del centre. 

Respectar l’horari del refugi.  


